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$L$Ä, Borgåsarnlingeii

Goda Vän.

Kärt öfverraskades jag af brefvet af den 8:de och tackar för detsamma
hjertligast. Synnerligen glädjande var underrättelsen, att Runeberg sä
väl öfverstått bullret den femte.

Fredrique’s egen tillfredsställelse kan och bör också vara fullkomligt
10 ogrumlad.

Jag har förhört min son angäende mottagandet. Han säger: att
Professorskans »aimabia och vänlia» uppträdande varit upprepadt
föremäl för allas glada erkännande. Osterbottningarne väntade sig icke
någon presentation, och den tiliföli dem gratis. Menjag hade ålagt min
son begära enskildt företräde hos Professorskan. Jag väntade,1 att ban
skulle hafva mod framföra, att han, skam till sägandes, heter Johan
Ludvig och har äran vara guson. Men sä mycket kom den nybakade
magistern sig icke till. Glad och tacksam är han, att hafva fätt se sin
celebra Gumor och fått höra Hennes vänliga ord.

20 Missnöjet gällde och yttrades, dumt nog men som i den åldern är
vanligt, mot den andra nybakade, k<äre son Fredrik.

Gammalt groll mellan honom och Osterbottningarne låg väl pä
botten. Oförståndigt nog, framförde han till dem Runeberg’s yttrande

naturligtvis oss emellan.
Afven jag skulle ansett deras särskilda mission för olämplig, om

sönerna skulle bruka rädfräga sina ffider. Runeberg borde icke oroas
ens med afvisaide af personliga uppvaktningar. Säsom detta nu, dess
bättre, skedde — allt i en klunga, är ingen skada skedd. Pojkarne mä
förlikas, bäst de gitta.

30 Hanna tackar ödmjukeligen för hägkomsten. Jag har numera glädjen
af 1 1/2 flicka, nemligen snällaste Ellen Nervander till hälften. Hon trifs
här ofta och gör allas vår trefnad — mig mycket kär för gamla minnen.
Hon har sin egen säng alltid till reds bredvid Hannas och kan så bo här,
sä länge hon dermed vill fröjda oss.

Illa nog har jag skrifvit längt. Bör ej mera plåga med min svårlästa
stil. Derföre endast vänfast helsning till Eder båda.

J. V. S:n
H:frs den 11 Febr. 1874.
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HUB, JVS Iiandskrftssam1ing

Kära Hinni.

Härjemte sänder jag vexel N:o 9 839 å
Mk 100-. pä F<öre>n<ings>b<ankens> Kontor derst<ädes> om ingäng

hvaraf Du bör genast underrätta.
50 Din principal synes anse Dig för gratist. Jag mäste befara, att Du

icke arbetat flitigt nog elker> icke kunnat det, utan varit endast lärling.
Ty om Du verkligen användt all Din tid honom till gagn skulle han väl
efter 1/2 är åtminstone tala om Ditt arvode. Naturligtvis bör Du dock
icke göra början. Men Du böi, skaffa Dig annan plats efter tingsturens
slut.


